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หลายองค์กรเริ่ มเปลีย่ นแนวคิดจากการปรับค่าจ้ างตามความพึงพอใจของหัวหน้ า มาสูก่ ารปรับค่าจ้ างประจาปี
ตามผลงาน ใครทางานดี ใครทางานได้ ตามเป้าหมาย จะได้ รับการปรับค่าจ้ างมาก ใครมีผลงานน้ อยจะได้ รับการปรับ
ค่าจ้ างประจาปี น้อย
แนวคิดการปรับค่าจ้ างประจาปี บนพื ้นฐานของผลงานดังกล่าวดูเหมือนเป็ นสิง่ ที่ดี แต่ถ้าพิจารณากันให้ ดีแล้ ว จะ
พบว่าในระยะยาวระบบการปรับค่าจ้ างแบบนี ้ยังมีประเด็นปั ญหาที่นา่ คิดอยูห่ ลายประการ เช่น
 ทาดีปีเดียว ทาไมต้ องจ่ ายค่ าจ้ างผูกพันไปจนกว่ าพนักงานจะเกษียณหรือลาออก
ในความเป็ นจริ งแล้ ว ผลงานของพนักงานที่นามาปรับค่าจ้ างประจาปี นนั ้ เป็ นเพียงการทางานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่ง
ส่วนมากจะเป็ นรอบหกเดือนหรื อหนึ่งปี แต่เมื่อนาไปปรับเป็ นค่าจ้ างและบวกเข้ ากับ เงินเดือนแล้ ว นายจ้ างจะต้ องแบก
รับภาระค่าจ้ างก้ อนนันไปตลอด
้
โดยไม่สามารถรับรองได้ ว่าในปี ต่อๆไปพนักงานคนนันๆจะท
้
างานดีหรื อไม่ก็ตาม ถ้ าเรา
เป็ นนายจ้ าง เราคิดว่าหลักการแบบนี ้มันยุติธรรมหรื อไม่ครับ
 ถ้ าพนักงานอยู่กับองค์ กรไปนานๆ จะบริหารต้ นทุนแรงงานให้ แข่ งขันได้ อย่ างไร?
การบริ หารค่าจ้ างในบ้ านเราส่วนมากมักจะจ้ างตามค่าของคนมากกว่าค่าของงาน (Job Value) จะสังเกตเห็นว่าจะมีการ
กาหนดอัตราเริ่ มจ้ างตามวุฒิมากกว่าการกาหนดจากตาแหน่งงาน พูดง่ายๆว่าเราจ้ างงานแบบกัก๊ ไว้ ก่อน แล้ วค่อยมาปรับ
ขึ ้นเป็ นปี ๆ ข้ อดีอาจจะจูงใจพนักงาน แต่เมื่อปรับไปนานๆจะทาให้ คา่ จ้ างพอกพูนขึ ้นไปเรื่ อยๆ จนกลายเป็ นต้ นทุนหลักของ
สินค้ า สมมติว่า บริ ษั ทของเราจ้ างช่างเทคนิค จบใหม่เดือ นละ 5,000 บาท แต่ปัจ จุบัน นีช้ ่ างคนนี อ้ ยู่กับเรามา 15 ปี
เงินเดือนปั จจุบนั 35,000 บาท ในขณะที่อีกบริ ษัทหนึ่งจ้ างช่างเทคนิคไม่ว่าจบใหม่หรื อมีประสบการณ์ในตาแหน่งงาน
เดียวกันที่ 20,000 บาท (จ้ างแบบไม่มีการกั๊ก) ลองนึกภาพดูว่าถ้ าบริ ษัทใหม่มาตังข้
้ างๆบริ ษัทของเรา แล้ วผลิตสินค้ า
ประเภทเดียวกัน ภาพการแข่งขันในเรื่ องต้ นทุนของสินค้ าจะเป็ นอย่างไร สินค้ าของบริ ษัทใดน่าจะมีต้นทุนต่ากว่า

 จะทาอย่ างไรกับพนักงานที่เงินเดือนสูงกว่ าเพดานของกระบอกเงินเดือน?
การปรับค่าจ้ างประจาปี ตามผลงานผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นในระยะยาวคือ ถ้ าพนักงานคนนันท
้ างานดี แต่ไม่มีตาแหน่งงาน
ที่จะเติบโตขึน้ ไป หรื อไม่สามารถโปรโมทขึน้ ไปตาแหน่งงานที่สูงขึน้ ไปกว่านีไ้ ด้ จะทาอย่างไร ผลที่เกิ ดขึน้ ตามม าคือ
เงินเดือนตัน เงินเดือนชนเพดานของกระบอกเงินเดือน เมื่อถึงเวลานันองค์
้ กรส่วนมากนิยมใช้ วิธีการชะลอเงินเดือนหรื อไม่
มีการปรับเงินเดือนอีกต่อไป ถามว่ายุติธรรมกับลูกจ้ างแล้ วหรื อ?
การปรับค่าจ้ างประจาปี นอกจากจะไม่เป็ นผลดีกบั การบริ หารต้ นทุนระยะยาวของนายจ้ างแล้ ว ยังจะวกกลับมา
ทาร้ ายพนักงานอีกด้ วย เช่น คนทางานดีแต่เงินเดือนตัน หรื อต้ นทุนแรงงานสูงมากจนไม่สามารถแข่งขันได้ นายจ้ างไม่มี
ทางเลือกนอกจากลดค่าจ้ าง หรื อปลดพนักงาน และใช้ บริ การจากแรงงานภายนอก (Out-Source) เข้ ามาแทนที่เพราะ
สามารถบริ หารต้ นทุนแรงงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
ที่เขียนมาทังหมดนี
้
้ไม่ได้ หมายความว่าจะให้ ยกเลิกการปรับค่าจ้ างประจาปี แต่ต้องการชี ้ให้ เห็นประเด็นปั ญหา
และหาแนวทางป้องกันแก้ ไขที่อาจจะเกิดอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้ างประจาปี ตามผลงานที่กาลังได้ รับความนิยมอยูใ่ น
ปั จจุบนั นี ้
สาหรับแนวทางในการบริหารผลตอบแทนตามผลงาน ผมขอเสนอแนะแนวทางดังนี ้
1. ยึดหลักการจ่ายผลตอบแทนบนหลัก 3 P คือ
P1 = Position หมายถึง การจ่ายผลตอบแทนตาม "ค่าของตาแหน่งงาน" โดยเปรี ยบเทียบกับ ตลาดแรงงาน
ค่าจ้ างก้ อนนี ้จะไม่เปลีย่ นถ้ าตลาดไม่เปลีย่ น
P2 = Personal หมายถึง การจ่ายผลตอบแทนตาม "ค่าความสามารถ" ของพนักงาน ใครมี ความสามารถพิเศษ
อะไรที่เป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กรจะได้ รับค่าตอบแทน ถ้ า ความสามารถนันลดลงหรื
้
อหายไป ผลตอบแทนที่ได้ รับก็จะ
ลดลงหรื องดจ่าย ไปด้ วย ผลตอบแทนก้ อนนี ้จะจ่ายตามความสามารถส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับ ตาแหน่งงาน ถ้ าคนๆ
นันออกไปผลตอบแทนก้
้
อนนี ้จะหายไปด้ วย
P3 = Performance หมายถึง การจ่ายผลตอบแทนตาม "ค่าของผลของงาน" ผลตอบแทนนี ้จะต้ อง จ่ายให้ ครัง้
เดียวหรื ออาจจะมีการสะสมไว้ จ่ายในระยะยาวด้ วยก็ได้ เช่น โบนัส หรื อเงินจูงใจ (Incentive)
2. ควรจ้ างงานตาม "ค่ าของงาน" มากกว่าการจ้ างตามวุฒิการศึกษา ค่าจ้ างของแต่ละงานควรอิงกับตลาดแรงงานว่าใน
แต่ละขณะนันเป็
้ นอย่างไร
3. ควรจะมีการผลตอบแทนตาม "ค่าความสามารถ" ของพนักงาน ใครมีความสามารถสูงควรได้ รับผลตอบแทนสูงไปด้ วย
และความสามารถนี ้จะต้ องเป็ นความสามารถที่เป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กรนันๆ
้ เช่น มีการจ่ายเงินช่วยเหลือ (Allowance)
สาหรับคนที่มีทกั ษะภาษาต่างประเทศ โดยมีการทดสอบใหม่ทกุ ปี ถ้ าปี ใดผลการทดสอบดีขึ ้นจะได้ เงินช่วยเหลือใน
อัตราที่สงู ขึ ้น ปี ใดสอบตกจะไม่จ่ายเงินช่วยเหลือ วิธีการแบบนี ้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั ความสามารถหรื อทักษะที่

สามารถวัดได้ ชดั เจน ข้ อดีของการจ่ายแบบนี ้คือ สามารถปรับเปลีย่ น เพิ่ม ลดได้ ตามเงื่อนไขที่กาหนด และยังมัน่ ใจได้
ว่าการพัฒนาความสามารถของพนักงานได้ ผลจริ งหรื อไม่
4. ควรลดเปอร์ เซ็นต์ในการปรับค่าจ้ างประจาปี ลงให้ น้อยที่สดุ เท่าที่จะทาได้ สิง่ ที่ควรปรับค่าจ้ างประจาปี ควรจะมาจาก
อัตราค่าครองชีพที่เพิม่ ขึ ้น หรื ออัตราการจ้ างงานของตลาดแรงงานเปลีย่ นแปลงไป มากกว่าที่จะปรับค่าจ้ างตาม
ผลงาน
5. การจ่ายผลตอบแทนอันเนื่องมาจาก "ผลงานประจาปี " ควรจะค่อยๆแปลงจากการปรับค่าจ้ างประจาปี ไปสูก่ ารจ่าย
ผลตอบแทนที่เรี ยกว่า "เงินจูงใจ" ประเภทต่างๆให้ มากขึ ้น เช่น โบนัสตามผลงาน Incentive สาหรับผู้บริ หาร ฯลฯ
เพราะวิธีการจ่ายผลตอบแทนแบบนี ้ไม่มีภาระผูกพันระยะยาว แต่ต้องพิจารณาจากทามากได้ มาก ทาน้ อยได้ น้อย
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับผลประกอบการของบริ ษัทการจ่ายผลตอบแทนอาจจะสูงกว่าอัตราการปรับค่าจ้ างประจาปี ก็ยงั เป็ น
ต้ นทุนที่ต่ากว่าการปรับค่าจ้ างประจาปี อย่างแน่นอน เพราะเป็ นต้ นทุนเพียงปี เดียว การจ่ายเงินจูงใจบนพื ้นฐานของ
ผลงานมักจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัทฯ ผลงานของหน่วยงาน และผลงานระดับบุคคล
สรุป การปรับค่าจ้ างประจาปี ตามผลงานถึงแม้ จะเป็ นแนวทางที่ดีในปั จจุบนั นี ้ แต่อาจจะสร้ างข้ อจากัดในอนาคต
ดังนัน้ ผู้บริ หารระดับสูงและผู้ที่ทาหน้ าที่ในการบริ หารค่าจ้ างและผลตอบแทนต่างๆขององค์กรจึงจาเป็ นต้ องพิจารณา
ประเด็นนี ้อย่างรอบคอบ เพราะการจูงใจในวันนี ้ไม่สามารถการั นตีการจูงใจในอนาคตได้ การบริ หารผลตอบแทนที่ดี
นอกจากจะสามารถจู ง ใจได้ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวแล้ ว จะต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่น สูง สามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ ต าม
สถานการณ์และสะท้ อนให้ เห็นถึงผลงานที่แท้ จริ งด้ วย

